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વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� માનનીય વડા�ધાન �ી નર���ભાઇ 

મોદ�ના �ય"નોથી ભારતીય સ%ં&િૃતની ધરોહર એવી યોગ િવ*ાના સ+,ૃધ વારસાને સ-ં/ુત રા01 સધં 2ારા વૈિ4ક િવરાસતમા ં

સામેલ કર� �િતવષ7 ૨૧મી :ૂનને િવ< યોગ =દવસ તર�ક� ઉજવવા?ુ ંન@� કરવામા ંઆA-ુ ંછે. 

યોગિવ*ાથી લોકો મા=હતગાર થાય,તે?ુ ં મહ"વ સમC અને સામાDજક જનEFિૃત લાવવાના આશયથી િવ< યોગ 

=દવસની ઉજવણી Hતગ7ત વડોદરા મહાનગર સેવા સદન અને DજIલા વહ�વટ�તKંના સ-ં/ુત ઉપMમે યોગ િશNબરનો કાય7Mમ 

તાર�ખ ૨૧-૦૬-૨૦૧૫ને રિવવારના રોજ સવાર� ૬-૦૦ કલાક� સમા ઇ�ડોર %પોટ7સ કોSપલેT, સમા, વડોદરા ખાતે Fજુરાત 

સરકારના નાણા,ં ઊE7 અને પે1ોક�િમકIસ, ખાણ ખનીજ,&ુ=ટર ઉ*ોગ,મીઠા ઉ*ોગ,છાપકામ અને લેખન સામWી, આયોજન, 

�વાસન,નાગ=રક ઉXયન િવભાગના માનનીય મKંી �ી સૌરભભાઇ પટ�લની ઉપZ%થિતમા ંયોજવામ ંઆવેલ છે.  

 આ �સગેં  +[ુય અિતિથ તર�ક� માનનીય સસંદસ\ય�ી,વડોદરા �ીમતી રંજનબેન ભ] તથા અિતિથ િવશેષ તર�ક� 

માનનીય ધારાસ\યો સવ7�ી ^તે��ભાઇ _ખુડ�યા, �ી યોગેશભાઇ પટ�લ, �ી રાC��ભાઇ િKવેદ�, �ીમતી મનીષાબેન વક�લ,  

`ડુાના માનનીય અ,યT�ી એન.વી.પટ�લ, Fજુરાત રાaય નાગ=રક bરુવઠા િનગમ Nલિમટ�ડના માનનીય અ,યT�ી cપેૂ��ભાઇ 

લાખાવાલા ઉપZ%થત રહ�શે. 

 “dતરરા01�ય િવ< યોગ =દન” ની ઉજવણી Hતગ7ત Eહ�ર જનતા માટ� પણ તાર�ખ ૨૧મી :ૂનના રોજ સવાર� ૬-૦૦ 

કલાક� િવિવધ વહ�વટ� વોડ7 િવ%તારોમા ં યોગ િશNબરો?ુ ં આયોજન કરવામા ં આA-ુ ં છે, Cમા ં વહ�વટ� વોડ7-૧(એ) ખાતે 

કIયાણ�સાદ હોલ,કIયાણરાય^ મ=ંદર, માડંવી પાસે યોગ િશNબર યોCલ છે, વહ�વટ� વોડ7-૨(બી)મા ં સવાનદં હોલ 

વારસીયા,હરણી વારસીયા રgગ રોડ ખાતે, વહ�વટ� વોડ7-૩(સી)માં સખેંડા દશાલાડ ભવન, વાઘોડ�યા રોડ ખાતે, વહ�વટ� વોડ7-

૪(ડ�)મા ં માજંલbરુ અિતિથFહૃ, માજંલbરુ ખાતે, વહ�વટ� વોડ7-૫(ઇ)મા ં પોલો /લબ, રાજમહ�લ રોડ ખાતે, વહ�વટ� વોડ7-

૬(એફ)માં અકોટા અિતિથFહૃ, અકોટા ખાતે, વહ�વટ� વોડ7-૭(^)મા ં િનઝામbરુા અિતિથFહૃ, િનઝામbરુા ખાતે, વહ�વટ� વોડ7-

૮(એચ) સ"યમ િશવમ _ુદંરમ હોલ, કાર�લીબાગ ખાતે, વહ�વટ� વોડ7-૯(આઇ)મા ંડભોઇ દશાલાડ ભવન, ફાયર એક�ડ�મી સામે, 

આજવા વાઘોડ�યા ર�ગ રોડ ખાતે, વહ�વટ� વોડ7-૧૦(C) _ભુાનbરુા અિતિથFહૃ,_ભુાનbરુા ખાતે, વહ�વટ� વોડ7-૧૧(ક�) 

=દવાળ�bરુા અિતિથFહૃ, =દવાળ�bરુા ખાતે, વહ�વટ� વોડ7-૧૨(એલ) વી.સી.સી.આઇ. હોલ, મકરbરુા ખાતે યોગ િશNબરો?ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. આ ઉપરાંત માજંલbરુ %પોટ7સ કોSપલેT, સરદાર બાગ અિતિથFહૃ, િવsલમ=ંદર, માંડવી તેમજ 

ઝાબક ભવન,આજવા રોડ ખાતે પણ આવી યોગ િશNબરો? ુઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે, Cમા ંશહ�ર�જનોને પધારવા અને 

યોગ િશNબરોમા ંભાગ લેવા હા=દtક િનમKંણ છે.         
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                                                                                 જનસપંક7  િવભાગ, 
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ઉપરો/ત �ેસનોટ આપના દu િનક વત7માનપKમા ં�િસ,ધ કરવા િવનતંી છે.                          વડોદરા 
                                       
 


